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1 

ഈര്വര൯ 

ഓമല് പ്രഭാതരു ചിയെങ്ങുമുയനാ നീല- 

വ്യോമസ്ഥലം, സ്വയമെരിഞ്ഞെഴുമക്ബിംബം,, 

ശ്ീമഭാരിത്രിയിവയ്യെപ്പണിചെയ്തു കയി 

കേമത്തമോ്തിവനു നീര് കവിയുന്നു കണ്ണില്. 

രാന്തിച്ചുവപ്പു മലയാഴിയുയമങ്ങിരുട !. 

കൃന്തിസ്സുരിക്കു മുഡരാശിയ്യമിന്ദുതാനും 

പന്തിയ്ക്ക തീര പൊരുളിന്െറ മനോവ്ലാസം 

ചുന്തിച്ചെനിക്കുമലിഞ്ഞുടല്. ചീത്ധിടുന്നു. 

ചേണ്ടറവ പൂത്ത വനമേന്തിയ കുന്നു ദംരെ- 
ക്കാണുന്നു പീലികുടയും മയിലി൯ഗ “നംപോത്; 

താണങ്ങുവിണ്ണില് മഴവില്ലു ലസിപ്പുംവര്ണ്ണം 

പുണ പൈക്കിളികറം ചേന്നപറന്നിടംപോല്്; 

കുടല്ലാലമാമരുവി ദൂരെ മഴങ്ങിടുന്നും 
ഫുടല്ലാല്ലസല്സുമഗണം മണമേകിടുന്നു 
കല്ലോലമാന്നൊരു കയങ്ങളില്നിന്നുപൊങ്ങി 

നല്ലോരു പാരുകുള്ടൂര്കാറ൨ മണഞ്ഞിടുസ 

ദക്കാമ്യവസ്മൂനിര ചെയ്തും മിങ്ങതോരാ.- 

നംക്കാന്പുമെന്നുടലുമേകിയതും, സ്വയംഞാ൯ 

ധിക്കാര്യമാഗ്ലമണയാതകമേ കടന്ന 

മുക്കാന്തിരിക്കുവതുമൊക്കെയൊരേ കരംതാന് 



ടു 

ഫുരഭലാക ഭോഗമതിനീശ!ജനിച്ചു ഞാന്, നി. 

ന്നാലോകഭാഗ്യമണയാനവകാശിയായി; 

നആൂലോതിയും സപദി മല്പ്രിയതാത! നിന്നെ 

മാലോകര് ചൊല്ലിയുമറിഞ്ഞു വണങ്ങിടടന്നേന്. 

വമ്പിച്ച നിന്മഹിമയും കൃപയും നിനച്ചു 

കുമ്പിട്ടിടാത്ത തലയും ശിലയും സമം താന്. 

എന്പിച്ചുതീക്കയറിവായ മനമാം വിളക്കില് 
തുമ്പില് ജലിക്കുമഖലേശ്വര! കൈതൊഴുന്നേന് 

പൂഷ്ുവാട] [എന്. കുമാരനാഗാഠിട 



കൂ 

പഴിടത്തപ്പിട്ടുക 

ര: 
പൊന്മ നിപ്പൈതലായ” വാനകാലംം 

നമ്മുടെ മാതാവു-കൈരളി-പണ്ടൊരു 

ലത ഡി തോന്നിയ മാതിരിയില്, 

യാതൊരു ചിന്തയ്യമില്ലാതെ കേവലം [1 ന് 
ി ച്് 

ഏടല൪ച്ചെകാല്ച്ചിലക കിലുങ്ങുമാ- 
റോടിക്കളിച്കു രസിച്ചകാലം, 

പെററമ്മ തന്നുടെ വെണ്മുലപ്പാല് തീരെ 

വററിയിട്ടില്ലാത്ത പുകംണ്ണെത്താല് 

പാടിയിരുന്നു പഴ കംഥപ്പാട്ടുകഠം 

പാര്ക്കഴമ്പല്ലോ ചെകിടിന്നെല്ലാം! 

വൃത്തവ്യവസ്ഥയില്ലം ക്ഷരവ്യക്തിയി- 

ഖ്ൃത്ഥോപപ ത്തി യില്ലെന്നാകിലും 

ആരാരെ ക്കോഠംമയിര്ക്കൊള്ളിക്കില്ലിശ്ഗറീത.- 

മാരോമല്പ്പൈ കിളിക്കൊഞ്ചല് പോലെ! 

നാരായക്കപ്റിനാല്നൊയ്യ ഞരങ്ങിക്കൊ- 

ണ്ടോരോദരാ കീറോല തന്നില് വീഴാന് 

സംഗതി വന്തിട്ടിളിക്കതിക്കാുളുകാം 

സന്തതം നെഞ്ചേററി ലാളിക്കയാല് ! 

കേട്ട പഠിച്ചു പഠിച്ചു നടപ്പായ 

ചാട്ടിതു നമ്മറംക്കൊരന്യവേദം ! 

നം ലി 



ജം (9) 

കൌരവ പാണ്ഡവരാജ്യവിവാദവുംം 
ശ്രീരാമ കാമ്മുക ഞാണൊലിയയം 

പദര്വെന്ന തേനന്െറ വാം വീശയച്ചീററവും 
പാലാട്ടു കോമന്െറ പ്രേമവീര്പ്പം 

പാക്കനാര് തന്ടെയുഠംപ്പൊ രുറാത്തേട്ടലും 
കോംക്കാമിതികല് നിന്നുംക്കുളിര്ക്കേ ! മ് 

പത്തമ്പതാളൂകം വട്ടത്തില് ്യൂററിക്കൊ- 

ണ്ടു ദ്രഡമുത്സവ വേളകളില് റി 
നല്ക്കരഭക്കാലടി” കൊണ്ടുതാളം പിടി. 
ച്ലിഗ്ഗധയാരോന്നുറക്കെച്ചൊല്ലി 

ഒത്തകാല്വെപ്പൊടും 4മെയ്ക്ക'ധകാനൊരു 
യൃത്ത വിശേഷമുതിക്കും നേരം 

ആവര്തരീത്യാ ചലിദരമൊരൂഞ്ഞാലി- 
ലാടുന്നു ശീതിമാതെന്നു തോന്നും ! ) ക് 

ജീവനോപായത്തിനായിപ്പൂഴകളില് 
ക്കേവഞ്ചിയൂന്നുന്ന കേവലന്മാ൪ 

നിത്യമിപ്പാട്ട, നനഞ്ഞൊരു തൂല്പോലെ 
നിദതന് വക്രതുത്തിലിട്ടിഴയ്യേ, ത് 
രാവിന്െറ മൌനം പിളത്തുമാനാദം പോയ" ഴി 
ദ്യോവില് ചെന്നാഹ് ാദസ്ത്ബ്ലമാക്കും,, 

ചാരുവാം കിന്നരഗീതി ചെവിക്കൊണ്ട 
പോരുന്ന നക്ഷത്രപംക്തിദയേയും ! ട്. 

കമ്പിട്ടുനിന്നു കൃഷീശ്വരിതന് തിരു- 

മുമ്പിലായ* കാണിക്കവയ്മരംപോലെ 
ഞാവനടുന്നു നിരക്ഷരപ്പെട്്സുങ്ങഥം 

ക്രറൊടിപ്പാട്ടുകഠം നീട്ടിപ്പാടി, 

മാരിയെപ്പൂത്തുകലാക്കുന്നു! പാടത്തെ ) 
ച്ഛേറിനെ കസ്തുരിച്ചാറാക്കുന്നു ! € 



ടം 

സംസ് കൃതഭാഷയോടുംക്കൊണ്ട സഖ്യമാ-- 

അല്കൃഷ്ടകായ്ക്കവിചാരമോടും 

ഭമേവുമിക്കാലമെങ്ങ?-_ക്കളിക്കുത്തെങ്ങു? 
ദഭാവങ്ങളെത്രയും മാറിയല്ലോ. 
മപ്പ്യൊഴുതപ്പച്ചപ്പാട്ടുകളെന്നമ്മ 
ഷ്ലല്യമൊരുംതൂപ ചേര്പ്പീലല്ലീ? 

ഗാമ്യങ്ങളാകിലുമഗ്ലേയ കാവ്യങ്ങഥം 
കാമ്യങ്ങഥം നാഗരികാഗ്രിമക്കും ! 

നആൃതന നൂതന സാഷ്ത്രാരമോരോന്ന 
നാഠംഭതോവമുണ്ടായ്ക്കരട്ടെ നാട്ടില്; 
കോകില കാകളിക്കെത്തുവാന് വ്യത്യാസം? 

എകുമതാനന്ദമന്നുമിന്നും !! 7 

സാഹിയ്യമജുരി-ഭാഗം 8] [ വള്ളത്തോഠം 
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മലയവിലാസം 

ഇരുണ്ടു നീണ്ടെന്തിതു ഹന്ത! നോക്കുവിന്, 

കരണ്ടിടു ന്തു കരപത്രമെന്നപോല് 

“ഇടഷ്ക്കിടെപ്പൊന്തിന ദന്തപംക്തിയാ- 

ലുടക്കി വാനാമൊരു ചെനുപാളിയെ. 

ജലേശ്വരന് തന്നുടെ രാജധാനിയില് 

“ബലത്തിനായ" തീത്തൊരു കോട്ടതാനിതോ$? 

അതികംലിസ്സുന്ധ്യയുമക്കമുത്തിയാല് 

പതിച്ചിടുന്നോ പുതുതാഴികക്കുടം? 

നീനച്ചിടുമ്പോം നിജുനാട്ടിലെപ്പൊഴും 

“പൊഴിച്ഛിടേണം മഴയെന്നൊരാശയാല് 
കരുത്തനാം ഭാര്ഗ്ഗവനന്നു ശേഖരി. 

ച്ചെടുത്ത സൂക്ഷിച്ചൊരു മേഘമാല$യാ? 

അഹോ! മറന്നേന് ബത! ദിഗ് ഭരമത്തിനാ൯ 
മഹാ ചലേന്ദ്രന് മലയാദ്ദി താനിവന്; 
കുലച്ചൊരേലക്കൊടിയില്ക്കളിച്ചിതാ 
കുതുഹലത്തോടണയുന്നു മാരുതന്. 

കുനിച്ചിടുന്നെന്തിനു നീ, കഥിക്കെടോ 

ഗിരീന്ദ്ര! തെക്കോട്ടു തുടനിടും മുടി? 
കുമാരി ഗേഹത്തിലമന്ന വാഴുമ.- 

ക്കുമാരിയെക്കുമ്പിടുവാന് തുനിഞ്ഞതോ? 



ചം [റ 

മനസ്സിലായ" പോയി ഭവന്മനോഗതം; 

“വയസ്ധ്യനാം വിന്ധ്യനു വന്ന ദുര്ഘടം 

സൂരിച്ചുടന് സിന്ധു നകന്ന മാമുനി- 

പ്രധാനിതന് ശിഷ്യകളോടിണങ്ങി നീ. 

കുതിച്ചു പായം കടുവാക്കിടാങ്ങളൂം 
മദിച്ചു മ്ടും കളഭപ്രവീരരും 

കളിച്ചു വാഴുന്നൊരു കാനനങ്ങളാ- 

ലസഹ്യനാം നീ ബത! സഹ്യനാണുപപോത്! _- 

തരംകിടച്ചാല് പരഹിംസ ലെയ്ക്കുമ- 

രക്ഷയവിന്നും മറവന്നുമൊന്നുപോല് 

“ടംവസിപ്പാന് നെടു നീളെയങ്ങ നീ (8 

-കൊടുപ്പുതഭയ്യ്ാ ബത! കഷ്ടമെത്രയും. 7) ലല 1, 

അല്ലെക്കിലായതിലയമില്ലൊരു ദോഷമോത്താ- 
ലത്യന്തമുന്നതതര സ്ഥിതിയുള്ളവക്കു? 
തന്പാരമൂലമൊരുവന് ശരണം ഗമിച്ചാല് ഗ് 

:കൈക്കൊന്ടു കാത്തരുളിടേണ്ടതു കൃത്യമല്ല. 

ഖബംഖബോപുരംതൊട്ടിഹ കന്പ്യയോള- 

മമ്പോ! ഭവാന് നീദ്ദയരാതിരുന്നാല് 

മിണ്ടാതെ മൈസൂര്ംട്ടെവായിതൊക്കെ- 

പ്പണ്ടേ പെരും പ്രാതലിനാക്കിയനേ! 

കീഴിലൃഴിവഴിയെപ്പൊഴും പൂഴക-- 

ളാഴിയോളമിഹ ചാണ്ടിയും 

.മേലിലങ്ങു മുകില്മാലമുലമുഴ- 

ലുമ്പൊഴൊക്കെ മഴ ചിന്തിയയം 



മമ 1. (മം 

കാത്തുകൊണ്ടിവിടെ നീയൊരുത്തനിഥ 

മാതിരിക്കു മരുവായ്കിലോ 

കിട്ടുകില്ല ജലപാനമിക്ഷിതിയി- 

ലഷ്ടിപോലുമഥ കുഷ്ടിയാം. 

ഗോവര്ദ്ധനാദിയെയെടുത്തുപിടിച്ചു കൃഷ്ണന്: 

ശഗോഗോപരെ സ്ത്രയമൊരരഴുദിനം തുണച്ചാന്; 

ഇന്നാട്ടില്നാടടി മലയാദ്രിയെയന്നു രാമ- 

നെനോയ്യമിങ്ങിടവിടാതെ തുണച്ചിടുന്നു. / ട് 

ടട 

മലയവിലാസം) [ഏ. ആര്. രാജരാജവര്മ്മ. 

കഃ 
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കവിയും കിത്തിും 

അവനുമൊരു കാവ്യകൃത്തെത്ുരയോ കാവമാ- 
യ വളൂടെ കുടാക്ഷത്തിനാശിച്ചിരിപ്പുവൻ; 

അതനുതരവാസനാ വൈഭവം വാച്ചാദു- 
മധനനൊരു പിന്തുണഷ്ക്രാരുമില്ലത്തേവന്, 

അബലസമുദായാംഗമാകയാലെന്നാളു- 
മപകരുണമന്യരാലാക്ഷി പൃമാകവോ൯ൻ; 

പ്രഹതപഥ സഞ്ചാരശീലനല്ലായ്യയാ- . 
ലഹിതരെയുമൊട്ടേറെയ്മാര്ത്ജിച്ചുവെച്ചവന്. 

വെളിയിലൊരു വെണ്മാടമുന്ദതാ! കാണുന്നു 

നളിനമിഴിതന്ഗൃഹംം നാനാഗുണോജജ്വലം. 
അവിടെയണയാനവന് മുദന്നാട്ടു കാല്വെയ്ക്കി-- 

ലവനുടെ ഗളത്തിലുണ്ടര്ദ്ധചന്ദ്രാഗമം. 

പലരുമവിടെച്ചെന്നു പറവന്ുനു നിത്യവും 
പലവഴിയിലന്നിലയ്ക്കര്ഹരല്ലാത്തവര്ം 

അവരെയരികത്തണച്ചാദരിച്ചീടുവാന് 
കുവലയദലാക്കഷിക്കു ക്രസലില്ലേതുമേ. 

തുനിവൊടവളെക്കന്നു ദൂരത്തു നിന്നവന് 
പ്രണയമധുശീകരം പ്രാത്ഥിക്കുമക്ഷിയാല്; 

അവകവനെ നോക്കാതെ പോയിടും ഹന്ത! തല്. 
ക്ഷവനകല ദൂതികാകര്മ്മാനഭിജ്ഞദയാഃ 



ന് 

ഒരു തവണ തോന്നിയപ്പാവത്തി4നൊന്നുകില്- 
ക്കരുടിയിവളല്ലെങ്കിലുന്മത്ത നിര്ണ്ണയം. 

വകതിരിവു തെല്ലമില്ലാത്തൊരിപ്പെണ്ണിനെറ 

മുഖകമലമോത്തതും മോഹിച്ചതും മതി.” 

ഉടനവനതിന്നു മേലോര്ത്തുപോയ” പിന്നെയും; 

െടിലഘന കുന്തമേ! കോപിച്ചിടായ്ക നീ. 
ഭവതിയുടെയേമമനക്കണ്മുനഭക്കോണിലാ- 

ണിവനുടെയവി ്ലിന്നമായിടും യാവനം. 

കനിവതിനു കാലമായില്ലയോ? ദേവി! നീ 

കനലെരിയുമെന്മനം കാണുന്നതില്ലയോ?? 

1 

സരസമൊരുനാളവന് ത൯മുന്നിലെത്തിനാ- 

ഉരുവയര്കലത്തിന്നലകാരമാമവഠം. 
സ്വപ നമിയലുന്നൊരസ്സു,രി കേംക്കുമ്മാ൨ 

കൃപയൊടു കിനാവിലിഗ്റ്രീരുരച്ചിടിനാഠം; 
“അയി സുഭഗ! പേത്തുമങ്ങാശവസിച്ചാലുമെന് 

ദങ്കിതനവിടുന്നെന്നു തീര്ച്ചയായ”ചൊല്വു ഞാന്. 
അഭിമതനസന്ദേഹമങ്ങെനികക്കെന്നാലു.-- 

മഭിസരണയോഗ്യമാം വേള കാക്കുന്നു ഞാന്. 
അരികിലണയുമ്പൊഴേയ്യജ്ഞരാം ലോകക്ക 

പരി ചിലവരം തോന്നിടും പ്രാണാധിനാഥയായ്. 

ക്ഷണമവരെ വിട്ട ഞാന് നീങ്ങിടും ദൂരെയ- 

ത്തൃണസമരിലെന്മനം തൃപ്പി കൈക്കൊള്ളുമോ? 
മമ ഫ്ൃദയ വല്ലഭന്മാരാം മഹാത്മാക്ക 

ഉമരുമൊരു ദേശവും കാലവും ദുര്ല്ലഭം. 

അവരിലൊരുവന് ഭവാനെക്ംിലും തല്ക്കാല- 



ഞി ൭. 

മവധി ചെവതത്ഥിപ്പുനക.പാളിക്കു ഞാന്. 

ഇരവുവരണം; കലാസായകന് തന്കരം 

ധരയെയണിയിക്കണം ധാതപട്ടാംബരം; 
അനവരതമെന്നെയിട്ടീമട്ടലട്ടന്ന & 

ജനവിതതി ദീ൪ഘമാം നിദ കൈക്കൊള്ളണം; 

ദശവദനരിക്കൂട്ട൪ ചൂഴുന്ന സീത ഞാ- 
നശരണയൊരല്ലം സ്വതന്ത്രയായ" ത്തീരണം.; 

അതുപൊഴുതിലങ്ങേസ്ലൂമീപത്ത ഞാനെത്തു. 

മതനുശരപീഡകൊണ്ടാകുലീഭൂതയായ”. 

ഴ് 

തേടിനിയുടെ വക്കത്തു കുന്ടുവോ നമ്മംക്കു 
തടവണുവുമില്ലാത്ത സകേതമന്ദിരം__ 

സവിധഭവി ജാതരാം സവക്കമന്തത്തി- 
ലവിരതശമം നല് കുമാരാമതല്ലജം-_ 

കുഴിയുടെ നിരപ്പു കുന്നിന്നുമേകുന്ന 
നിയതിയുടെ കുന്ദക ക്രീഡാതൃണാങ”ഗണം- 

അരികുമെയിണങ്ങു 6 ചത്തമ്മയാം ഭൂദേവി 
പരിചിനൊടു റക്കുന്ന ഭവ്യ ശയ്യാഗൃഹം- 

ഖലരുടെ ഫ്യൂന്തവും കാണി നേരത്തേയ്കു, 
മലരഹിതമാക്കും മഹര്ഷിവര്യാശ്രമം- 

പിതൃവനം:-അതേ: ഭവാന് പേടിപ്പുതെന്തിന്നു? 
മധൂരിമയതിന്നുമേല് മറെറങ്ങു മന്നിതില്? 

ല് 

ടപ്രിയതമ! ഭവാന് കവാദപ്പമിയായ” ലോകേശ- 
ദയിതയുടെ ചവടിത്താര്കൂപ്പി നിത്യവും 

ഒരുഃ പൊഴുതുമെന്നെയോത്തല്ക്കണ്ണെ തേടാതെ. 
യരിമയില് വസിക്കേണമാങീവനാവധി. 
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അതിനുപര ഞാന് കുറി ച്ചുള്ളൊരസ്സുേത- 
സദനഭവി സംവേശസരഖ്യമാന്നീടണം, 

നിയതമൊരു തആററാന്ടു നീങ്ങവേ വന്നങ്ങ 

ജയമുരളിയ്യുതി ഞാന് ജാഗരം നല്ലിടും. 

അവിടെയൊരഭാമമാം ഹീരസൌധം ചമ- 

ച്ഛവിത രസം നാം രമിച്ചീടുമപ്പുറം. 

അതിനുടെയഭിഖ്യയാലാകല്ലകാലമീ- 
ക്ഷിതിയൊരു മഭനാഹര ക്ഷീരാബ്ലിയായിടും. 

വരുമവിടെയങ്ങയെക്കുമ്പിടാനിന്നുള്ളൊ- 

രരികളൂടെ മക്കളൂം മക്കം തന്മ മടം. 

തവ തനുവിലിക്കൂട്ടര് വീഴ്ത്തുന്നു പുഴികൊ- 

ണ്ടവരുടെ നിലത്തെഴുത്തന്നു സാധിക്കണം. 

പരിച'നൊടു ഭാവിയിനസങ്ങയില്ത്തങ്ങുന്ന 

കരിമഷിയെയന്നു നല് കസ് തുരിയാക്കിടും. 

ഒരു ശതകം-എന്തതിന്നോര്ത്താല്പ്പുരീമാണം? 

ഒരു കണമതോടുമി ാലസ്രവന്തിയില്! 

കരടപപിക ഭേദമെന്തെന്ന കാണിക്കുമ.. 

സ്്ൂരഭി സമയത്തിന്െറ സൃപ്രഭാതാഗമം. 

അവശത മനസ്സില് വേണ്ടങ്ങേയ്യ്ൊരലുവും 

കവനശരദംബരത്തികംലെത്തിക.ളേ!? 

ചി 

കവി മിഴിതു റക്കവേ കണ്ടറഞ്ഞാം ഹന്ത ! 

സവിധഭവി നിന്നൊരസ്തൂര്൪വാംഗസുന്ദരി 

എവിടെയവളെനനാവന് തേടീല, തദ്വാകൃ- 

മവിരളമകക്കാമ്പിനാനന്ദമേകവേ. 



ആ [പം 

അനഘനവനല്പുറം തല്ക്കലാകാന്തേതാന് 

പ്രണയിനി-യധീശിത്രി-യാ ലായ്യ്-ദൈവതം. 

അവളെയനുരഞ്ജനം ചെയ്യവേ തുകിനാ- 
നവമതിയണപ്പോരിലല്പഹാസാങ്കരം 

കൊടിയ ചുടലക്കളം കോഠംമയിരംക്കൊള്ളിക്കു.- 

മുടലുടയൊരമ്മഹാനുഭ്ധൃയത സാഥ്വസന്. 

0 ---- 

ത്നമാല | [ഉള്ളൂര് 



൭ 

തൃങ്കത്തിനെ അമ്മ 

44വരിക വാര്തികംളേ! താഴത്തു വരിക നീ 

ചെരികെ ത്തകംത്തിന്െറ നെറഠിമേല് ധുംബ്ബിച്ചാലും. " 

ശ്രീലമാംവ സന്തത്തില് സന്ധ്യയായപ്പോഠം സ്വച്ഛ, 
നീലമാം വാനംപൂക്ക പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രനെദനാക്കിം 
ഓമനക്കിടാവിനെ മടിയില്ക്കിടത്തിക്കൊ- 

ണ്ടോമനിച്ചുമ്മയേവം കൊഞ്ഞുന്നു മധുരമായ്. 

൭ൃരാമപൃഷ്ണു ഗന്ധമേററിക്കൊണ്ടിരുടുത്ത 

ചാരനെപ്പോലെയപ്പോം വരുന്നു മന്ദാനിലന്. 

തെരുവിന്നൊരുഭാഗം കുട്ടികളാഹ” മാദിച്ചു 

നിരുപദ്വമായിച്ചിരിച്ചു കളിക്കുന്നു. 

മറങ്ങാതൊരുകയില് മാന്തോപ്പി൯ നിഴല്തന്നി- 

ലിരുന്നു ലളിതമായ്പ്പാടുന്നു വിജനത്തില്. 

താരങ്ങഥംതിളങ്ങുന്ന വാനത്തെ നോക്കിത്തെല്ല 

ഭൂരത്തായ'നിറംകൊണ്ടെ പീലികം പരത്തിയും 

ചിലപ്പോറം ചെന്തീപ്പൊരി ചിതവനതായ്ത്തോന്നും- 

നിലയ്ക നിലത്തവയടിച്ചുമൊരു മയില് 
കര്ണ്ണൂശുലമാമൊരു കുഴലിന് നാദരത്തോടു 

പൂര്ണ്ണൂസാദൃശ്യമുള്ള കേകയെ വളത്തുന്നു. 

അദന്നേരംകൊച്ചുമ്മ തന് കുഞ്ഞിനെ മടിയില്വെ.- 

ച്ശൂന്നതവരാന്തയിലിരുന്നു കൊഞ്ചീടുന്നു. 

വരിക വാര്തിക്കളേ! താഴത്തു വരിക നീം 
പെരികെത്തക്കത്തിന്െറ നെററിമേല്ചുംബിച്ചാലും. 7 



വിം 

ഒരിക്കല്ച്ചന്ദ്രനേയമുടനേ തന്െറ കൈയി 

ലിിക്കുംതം ത്തേയയമായവഠം നോക്കിടുന്നു. 

ഫന്ത! ച്രനീ വിളി കോംക്കാത്തവണ്ണം തീരെ-- 

ശ്ലാന്തനായനങ്ങാതെ ചിരിച്ചു നിന്നീടുന്നു. 

ചിരിയാലിളംപൈമലമ്മ ലചൊന്നതേ ചൊല്ലീ; 

*വരികവാര്തികളേ! താഴത്തു വരിക നീ! 

ആ നിലകണ്ടു താനേ മാതാവു ചിരിക്കുന്നു; 

വൃനിലാവൊളി ലിന്നും രാത്രിയും ചിരിക്കുന്നു; 

പൈതലിന് പിതാവായ ധന്യനാം കവി ഞാനും 

പ്രീതനായ തൂഡമിതു കണ്ടിതാ ചിരിക്കുന്നു! 

കാദവ്യാപഹാരം] [കററിപ്പുറത്തു കേശവന്നായര്. 
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വിളംബരം 

വേലനാമെ, ജജഗത്തിനിന്നുത്തവ- 

തവളയെന്നു വിമംബരം ചെയ്യുക ! 
വിക്രമിയായ” വിലസുമൃതുകുല- 

ചക്രവത്തി വസന്തമെഴുന്നുള്ളി- 

ചിതുവര്ണ്ണക്കൊടികളിളക്കിക്കൊ- 
ണ്ടത്ര പാറിപ്പളപ്പു പുമ്പാററകംം. 

2 

ഗാനം ചെയ്ക്തിനപദാനമാവീര- 

നാനന്ദത്തിന്െറ സാമ്രാജ്യമാകവേ 

 കൊള്ളലെയ്തല്ലീ വന്നിരിക്കുന്നത്. 

-ഞങമ്ളതൊക്കെ യഥേക്ലുമരുമൂവാന്! 
വേലനാളെ:; ച്ചില നിമിഷങ്ങളാല് 

കാലത്തെ പിച്ചയാക്കിയയയ്ക്കുക ! 

3 

4ലോകത്തിന്നിന്നൊഴിവു ദിവസമാ- 
“ണാകമാനം" പവമാനനിങ്ങനെ 

സ്വാമിയാം വസന്തത്തിന് വിളംബരം 

“ഭൂമിചുററി നടന്നുറിയിക്കുന്നു. 
(ഈ മുതലിന്നവകാശമൊപ്പുമാംടു 

നാമുണനാതനുഭവിച്ചീടുക. 



ടം 

! 

വീണക്കമ്പി മുവക്കം മുവക്കു മല്- 

പ്രാണ പ്രേയസീ! പാടം മധുരമായ; 

ഗാനത്തിങെറ ലഹരിയിലെന്നിലെ 

ഞാനലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതെ യാവട്ടെ! 

ജിവിതത്തിന്െറ നലിട്ടാലെത്താത്ത 

ഏൂവിലേയ്യൃതില് മുങ്ങി ഞാനെത്തട്ടെ 1 

ക 

ഹാ! നിയതിതന്നാജ്ഞയാല് നിത്തിയോ- 

രാനില വിട്ടിളകാത്ത കുന്നുകം 

കോകില ഗളനാളത്തിലുച്ചത്തില് 

കുകിപ്പ്ോകന്നിതെന്തിനെന്നില്ലാതെ. 
പാരതന്ത്രത്തെയാനന്ദം സ്ത്റര്ശിക്കെ- 
പ്രരാരമുണ്ടായൊര സ്വാസ്ഥ്യമായ്” വരാം. 

6 

തുള്ളിടുന്നു വെളിച്ചം കുടിച്ചല 

തമള്ളിടുനാ മദത്താല് മലരുകം; 

പുഞ്ചിരിതുകിനില്ലയം പകലിന്െറ 
കുഞ്ചിതാളകമാകം നിഴലുകറം 
സഞ്ചലിപ്പിച്ചു സീല്കൃതി പുണ്ടിതാ 
സഞ്ചരിപ്പു വിലാസി മന്ദാനിലന്. 

7 

മെച്ഛത്തില് പല പൂ വച്ചൂതുന്നിച്ച 
ചച്ചപ്പട്ടുടയാടയണിഞ്ഞിതാം 



ഓടക്കുഴല്] 

പം 

കോമളാംഗത്തിലാകെയകാരണം 

കോഠംമയിര് മുട്ടു മദാകുലം 
കാനനസ്ഥലി നില്പ്പു വിഹംഗമ-- 

സ്വാനത്താലേ ചിരിച്ചു കിലുകിലെ. 

ലോക ചിത്തം സമാക്രമിച്ചീടുന്ന 

ശോകയോദ്ധാക്കളായുധം വഷ്ക്കട്ടെ 
ജീവനേററ മുറിപൂണങ്ങീടട്ടെ ! 

കേവലമതിന് പാടുമേ കാണാതെ 

ഈ വസന്തത്തിലാരാനും ദുഭഖിച്ചാല് 

ദൈവകോപമവനില് പതിയുമമേ ! 

ടം ൭ ടം 

[ജീ ശക്കരക്കുവ്ഡ്” 



| 

ആസ്ത്രം പണിക്കാര് 

ജനിച്ച നാടുവിട്ടകലെയാസ്സാമില് 

ണിക്കുപോകുന്നു പരിഷക൦ം ഞങ്ങ. 

കുതിച്ചു തീവണ്ടി കിതകൂപായുന്നു & 

ത്ുകാല്ചച്ചിന്തകും കുതിക്കുന്നു മുമ്പേ. 

തിരയടിക്കും താഴ്വരയും, പാടവും 

കുറിയ മാവുകഠം തൊടുത്ത പാതയും; 

തിരക്കിടും തെങ്ങുകവുങ്ങകം പച്ച- 

ക്കവറ്റു പുത്രന്ന പുരയിടങ്ങളും 

പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദങ്ങളും, ജന- 

പദങ്ങദും.. ഗൃഹശതങ്ങളുമെല്ലാം 

.കലങ്ങിയും ചുററിക്കറങ്ങിയും വഴി 

വിലങ്ങിയും നിന്നാല് കുലുങ്ങുമോ ഞങ്ങറം? 

കടന്നൊക്കെത്തടടിക്കളഞ്ഞുപായട്ടെ 

കനത്ത തീവണ്ടിംയിരുമ്പിനെ മുഷ്ടി! 

വഴിയ്ക്കു ഗോപുരമടച്ചുനില്ലയന്ന 

കിഴക്കന് മാമല തുള ലൂപായട്ടെ! 

വലിയ തീവണ്ടി കയറിടപ്പാകിും 

വയറിന്മേല് മുടന്നാട്ടിഴയു ന്നോര് ഞങ്ങം. 

കടികളെങ്ങനെ വിലക്കും ഞങ്ങളെ? 

ലൂടുമിഴി നീഭിലൊരൊററ വറവണ്ടോ? 



_.-- 

തടുക്കില്ല്പലം, തടു ക്കില്ലപള്ളിം 
പടച്ചവനിപ്പോഠം പരദേശത്തിലാം! 

വിമിച്ചതെന്തിനു പുരികം? അങ്ങു പ. 
ല്ലിമിച്ച മുത്യൃതാന് പണിക്കിറങ്ങുന്നു. 

കുരുന്നു നാഠംതൊട്ടു വളത്തി വന്നൊരി-- 

പിറന്ന നാടിനെപ്പിിരിക വയ്ക്കേന്നോ? 
അറിയുമേ ഞങ്ങളറിയുംക നീതിയും 

നെറിയും കെട്ടൊരിപ്പിറന്ന നാടിനെ! 

അതിഥികഠംക്കെല്ലാമമരലോകമി- 
ക്കിതവി; ഞങ്ങംക൭ ൩.൪കടദശവും. 

മദിപ്പിക്കും, കനിക്കിനാവുകാം കാട്ടി. 

ക്കൊതിപ്പിക്കും; പക്ഷേ കൊടുക്കുകില്ലിവം.. 

കുടവയറിനു കുളൂത്ത ഭലാര്; പാടു. 
പെടുന്നു വായകംംക്കുഴക്കരിക്കഞ്ഞിം 

അടുത്ത നാളൊരു കടനയീച്ചയും; 

നടപ്പിതേവിധം നശിക്കൊരീ നട്ടില്. 

അറിയുയമേ ഞങ്ങളറിയും, നീതിയും 

ഒനുറിയും കെട്ടൊരിപ്പിറന്ന നാടിനെ! 

മലയലകാം തന് തടവു ഭദദിച്ചീ.- 

മനോവ്യഥയെല്ലാം പൂഠത്തുഭപാകട്ടെ. 

പുറത്തുതള്ളട്ടയെയൊ രുമുറിവര്ടി.- 

പ്രകയാംയീനാട്ടിഷ ശ്വസിച്ചതു മെങ്ങാം! 

പ 

അവിടെയാസ്സാമിന് വനങ്ങംം കൂത്തിനു-- 

ളലര് വനങ്ങള ല്ലറിയന്നു ഞങ്ങാം; 

അവമതിയോതിയ ടിച്ചു മേലാമ- 

രടിമക0ംപോലെ പണിയെടുപ്പ്ീക്കാം; 
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വിപിനവല്ലികാം ഫണമുയത്തി ടു 
മപകടങ്ങളായ” പരിണമിച്ചിടാം. 

വിരിഞ്ഞ മൃത്യവി൯ പരാഗവുമേമി 

വിരഞ്ഞുവന്നിടടം കൊത്തും ലുംബിപ്പാന്.. 

കരാംച്ചരടുകാം വലിച്ചുപൊട്ടിക്കാ- 

മിരുദ്ദില്യററവരുടെ നിനുവുകം. 

നിയതമെങ്കിലും കിടച്ചിടു മല്ലോ 

വിയര്പ്പിനുകൂലി, വിശപ്പിനു ചോവം ! 

കൊതിച്ചോണം ഞങ്ങരം കഴിയട്ടെ, പിന്നെ... 

പ്പടച്ചോനല്ലെകില് ചെകുത്താനേലട്ടെ ! 

ജനിച്ച നാടുവിട്ടകലെ യാഡ്സാമില് 
പ്രണിക്കു പോയവരും പരിഷകാം ഞതാറംം 

കുതിച്ചു തീവണ്ടി കിര മൂപായുശരും 

കുതുകാല്ച്ചിഞകറം കുതിക്കുന്നു മുവ്വേ. 

പലനാളായ" പിരിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങംക്കീ' 

മലനാടെത്രമേല് മധുരദ൪ശനം ! 

തുരുതുരെ ക്കൊക്കു പറക്കും പാടാം 

തുടരണിമണികിലുങ്ങും മേടുകറംം 

മുടിവിടുത്താടും കവുങ്ങതെങ്ങുകം- 

ക്കിടയ്കു, പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കും വീടകം, 

കരയ്തരമാന്പുവാം നിരത്തുകാം, നാട്ടിന് 

പൂറത്തെസ്വപ" നം കണ്ടെഴും നഗരിക്രം., 

ഉടനുടനോടിയടുക്കട്ടെ ചൂറ൨ഠ ടം 

നടനം ചെയുട്ടെ പഴയക്രട്ടുകാര് ! 



ജം 

ഒരൊററത്തെങ്ങ കര്്ടിടത്തിലൊക്കെയും 

സരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പിറന്നു നാടിനെ; 
“വെളുത്തവസ്ത്രമൊന്നുടു തു കണ്ടിട.- 

ത്തലിവൊടോത്തിതീയമലനാടിനെ 

അറിയ്ുമേ ഞങ്ങളറിയുമീ നാട്ട 

'നരകമാക്കിട്ടം നരകീടങ്ങളെ. 

പഹയന്മാരോടു പകരം വീട്ടടടെ 

പകയിൽ നീന്നു വരുന്നു കാലങ്ങം ! 
“ഇവിടെ ഞങ്ങറംക്കീപ്പുയെ മണ്ണ്ടില്ത്താ- 

നിനിയും ജീവിതം പടത്്തുകില്പ്പ്യോരും. 

ുദരത്തിന് പശികെടുത്താന് പോയ” ഞങ്ങം, 
്ുദയത്തിന് വിശപ്പുടക്കുവാന് പോന്നു. 
'നിറഞ്ഞിരിപ്പ്റിലും ദരിദ്ദമീരാജ്യംം 
നിറന്നിരിക്കിലും വികൃതമെകിലും, 

വിടെ സ്നേ ഹിപ്പാംനിവിടെയാശിപ്പാ- 
നിഖിടെ ദുഃ ഖിപ്പ്റാന് കുഴിവതേ സുഖം ! 

പനിയിലും ഞങ്ങം പലരും നാട്ടിലെ- 

പ്യരദൈവങ്ങറംക്കു കരുതി നേര്ച്ചകാം. 

അറിയുമൊക്കെയുമണച്ചുപുല്കുവാന് 

വിരികൈ നീട്ടുമീ വിവശ കേരളം. 

മരിച്ചുപോയവരിവരെക്കാഠം മുമ്പ 

“തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ടിവിടെ നിശ്ചയം! 

ശരിക്കൊരാരവം മഴയിരവ്വംപോല് 

ശ്രവിപ്പരീലേ നിങ്ങളകലത്തുനിന്നും? 

അതീപ്പുകവണ്ടിവരും വിരാവമ- 

ക്ൂറിക ഞങ്ങറം തന് കുതുഹലോല്ഘോഷം. 



ചം 

& ഇതാ തിരിച്ചെത്തിചയിതാ തിരിച്ചെത്തി, 

ഏതാത്ഥരാം ഞങ്ങറം പുതുമഴപോലെ! ർ ം 

.കടിയിലെ പ്രേമഷൊടികമേ ഓമല്. ൦ റ 

കട രുന്നുമെയ"കളേ പഴയ തോഴരര, 
പണക്കിഴി ചൊട്ടിപ്പുലരും ഞങ്ങളി 

പനിപ്പൊതികളായ"* വരുന്നുവെങ്കിലും, 

പുനസ്സരമാഗമക്കുമൂര്മ താനിന്നൊ- 

നര്ഘ സമ്ഖിം, നമുക്കു സമ്പുഷ്ട? ] 

ടട 
നി 

കംന്നിക്കൊയ്ത്തു”] [വൈ ലപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോറ് 

& 



ൺ 

വീരദുഷണം. 

കല്പന കാത്തുംകൊണ്ടു 
ഗദ്ഗദകണ്ണത്തോടെ 

തല്ലത്തിന്നുപാന്തത്തില് 
ക്രപ്പുകൈയുമായ" നിടലു,,.. 

പ്രാണനില് പ്രാണനാംപൊ- 

ന്നുണ്ണിത൯ മുഖംനോക്കി 
ക്ഷീണസത്വനാം ഹൈദ- 

രാലിഖാനോതീടിനാന്... 

ട്കേറംക്കുക മകനേ ഞാന് 

നിക.ലര്പ്പിക്കും രാജ്യ. 

മാക്കില് പൃര്്വന്മാരിര 
നിന്നു കീടിയതല്ല. 

കേവലമൊരു ഭടന്, 

നിര്ദ്ധനന്ം നിരാധാരന്.. 

ജിവിതത്തെരുവിര..- 

ലങ്ങിങ്ങായലഞ്ഞവന്ം 

ഏതിനും സന്നദ്ധമാം 

സാഹസികത്വ ത്തോടു 

ചാതുര്യം ഘടിപ്പി്വ 

നേടിയ സമ്പ ്തയേ 

ആവിധം കിട്ടും രാഷ്ട. 

മെന്നെന്നും നിലനിത്യാന്: 



ചും. 

ഭാവിതന് പരിണാമം 

സമ്മതിക്കുകയില. 

എക്കിലും സമാസന- 

മാണതിന് വിപപത്തെന്നു 
ശക്കയാലധീരമ- 

ല്ലെന് ചിത്തമല്ംപോലും 
എക്തുകൊണ്ടെന്നോ? ചൊല്ലാം 

രാജ്യവാസികളെല്ലാം 

സംതൃപ്ലരത്രേ; ച്ലേശം 

ലേശമില്ലവക്കിപ്പോരം. 
നിന് കുടുംബത്തില് ശത്രു- 

വില്ലല്ലോ നിനക്കാരും 

ചെക്കോലി൯ മനോജമ.ത 

കണ്ടു കൈവശമാക്കാ൯.- 

ശേരിയിച്ചൊന്നതെല്ലാ- 
മെങ്കിലും, മകനേ, നീ 

നിരഹങ്കാമിയായി- 

ജീവിപ്പാൻ മറക്കൊലാ. 

മൂരമൂരത്തായ"നിന്െറ 

ദൃഷ്ടി നീ നീട്ടുകഞ്ഞേ 

ഭാരതം മുഗളന്മാ- 

രാണ്ടിരുന്നില്ലേ മുന്നം? 

ദില്ലിയില്-പൂരയ്യാത- 

മാണികൃമതല്ലിയില്- 

സ്വര്ല്ലോക നാഥന്മാരെ- 

പ്പോലവരുത്ഭാസിച്ചു. 



യി... 

ആഗ്രഹം തോന്മീടാത്ത- 

മാക്ഭവാനവര് തീത്തോ- 

ശാഗ്രയാം പവദീസ 

ചുററിയൊന്നുലാത്തുവാന്? 

.ഓറംഗസേബി൯ വാഴ്ച- 

യസ്തരമിച്ചതി൯ശേഷം 

ആപന൯ൂറായിത്തീന്ന- 

ഡ്ലാമ്മാജ്യം തകന്നപോയ്, 

ഇന്ത്യത൯ കഥയെല്ലാം 

മാറിപ്പോയ"; ജനാവലി 

സന്തതം വേര്തിരിഞ്ഞു 

കലഹിക്കുന്നു തമ്മില്. 

ഞ്ഞേങ്ങാം തന്മാതാവേം നീ 

വെല്കൃയെന്നനുമായം 

തിങ്ങിയ രാജ്യസ്ലേഹ- 

മിന്നേഡോ പഴമയായ്. 

.തഞ്ചത്തിലെത്തുന്നുണ്ടി- 

അ്ങാക്രമിച്ചടക്കീടാ൯, 

വഞ്ചിച്ചു കാര്യംദനടാന് 

വെള്ളക്കാരനാരതം. 

ഐന്തിനൈഹിക ചിന്തഃ 

പാവനം പരദലാകം......” 

.ഹിശ്ുലോകത്തിന് മന്ത്ര- 

മെപ്പൊഴുമിമ മാതം. 

മു൨കിത്തടഞ്ങുന്നു 

ദാസ്ധയത്തിന് കൊഴൂന്തുകംു 

ശുസല്മാന് വര്ഗത്തിനു 

കണ്ടുനില്ല്ൃവാന് മേലാ. 



ഒ... 

പേലതും പോയയ്ക്കാകട്ടേ; 

ശാന്തിതൻ പെട്ടിക്കുള്ളില് 

പണയം വെച്ചീടേണ്ട ല് 

പണ്ടമോ പുരുഷത്വം? 

ഇന്ത്യയെ പ്രത്യദ്ധരി- 

ദച്ചുകരാഷ” ടമായ” കഴണ്മാ-- 

നില്ലെനിക്കായുഷ്ഠാല- 
മെന്നു ഞാനറിയുന്നു. 

ശങ്കിയാതീലക്ഷ്യത്തി- 
ലെത്തുക മകടന, 'നീ 

നിന്കരവാളത്താടും 

നീതിവൈഭവ ത്താലും. 

ലക്ഷോപലക്ഷംഭപൌര- 

രള്ളൊരീ മൈസൂര് മന്നു% 

ശിക്ഷിത വീരാത്മാ 

ളായിടും യോധന്മാരും 

വെള്ളിയാല്, കനകത്താല് 

പൃര്ണ്ണുമാം ഭണ്ഡാരവും 

അക്ളാവിന് കരുണയും 

നിന്ജയം തരിപ്പിക്കും. 

മാനസപൂയ്രി] [വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുപ്് 
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ആ പുഞ്ചിരി 

4പരദേശത്തില് പ്പോയ 

ശങ്കരന് വന്നിട്ടുണ്ടു'; 

പതിതന് ശവംതൊടും? 

എന്നൊരാക്ഷേപം പൊന്ത്ീ. 

കല്ലന നല്കീട്ടുന്ട 

വൈദികാധികാരമ- 

ക്കയ്ക്ുള്ളിപ്പുടിക്കക- 

ത്തന്തണര് കടന്നില്ല ! 

“മരിച്ചുകിടക്കുന്ന 

മാതാവിന്നരികത്തോ 

'സൂരിച്ചു വരുത്തിയ 
മകനല്ലാതില്ലാരും. 

.കരയും ബന്ധൂക്കളി- 

ലവിടെക്കുടക്കടെ 

ഒ്പെരിയാറിനു പൊങ്ങും 
ഗഭഗദംമാതൃം കേല്ക്കാം. 

കരക്കാര് വന്നിട്ടില 

വെട്ടിക്കുട്ടുവാന്, സ്വന്തം 

ക.രത്താല് മരം വെട്ടി 

ശ്ശൂ്കരന് ചിതകുടി. 



പടത്തം, 

1 

മറെറാരാംം കൂടാനില: 
മാതാവിന് ശവം വെച്ലു-- 

കെട്ടിയ മുഭക്ോണി 
വദ്ധിച്ചുതാനേ തന്നെ. 

.മാതൃദേഹത്തോടൊപ്പം 

മുഡമാം മാമൂലിന്െറ 

മാനവും ചിതാഗ്നിയി- 

ലദദൂഹം ഹോമംലെയ്ക്. 

പ്രതിഭാപ്രഭാവത്താല് 
പ്രാരെല്ലാം ജയിച്ചൊരാ- 

പ്രഥിതാദ്വൈതാ ലാര്യ- 

നാദി ശങ്കരാ ലാര്യന് 

എരിയും ശൃശാനത്തെ 

നോക്കിനില്ലഭവം മെല്ലെ 

വിരിഞ്ഞു സാകൂതമാം 
പുഞ്ചിരിയൊന്നാ ൃണ്ടില്. 

കത്തിയ ശവമൊന്നും 

നഷ്ടമായ" പ്പോകുന്നില്ല, 

മൃത്യവില്പ്പദാത്ഥത്തി- 
നൊന്നിനുമില്ലാ നാശം. 

മരണത്തിലും ജത്തു- 

ജീവിതം; ജഗത്തേതോ 

ചരമങ്യോതിധ്സിന്െറ 
പാലലക്കടല്മാത്രം. 



കാട 

എരിയും ശ്മശാനത്തെ 

നോക്കിനിന്നപ്പോളന്നു- 

ഗ്ലൂരുവിന് ചുണ്ടത്തുനി.- 

ന്നുതിന മുദുഹാസം 

കാലമെപ്പൊഴു മൂതി- 

ക്കളയാന് ശ്രമിച്ചിട്ടും 

കാലടിയുടെ മണ്ണി- 

ലിപ്പൊഴും ചിന്തിക്കാണാം. 

ഞി 

മണ്ണും വിണ്ണും] [കെ. കെ രാജ 
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കിട്ട]റിന്െറ കരച്ചില്. 

കലഗിരിയൊന്നിന്൯ കഴല് ചുംബിക്കുന. 

നലമെഴുമൊരു നളിനി തന്നുള്ളില് 

ഒളിച്ചിരുന്ന ഞാനൊരായിരം കൊല്ലം 

വെളിച്ചമെന്നുള്ളതറിഞ്ഞിടാതഹോ! 

നവവര്ഷാശ്ശേഷപുളകിതയാമാ- 

നളിനി തന്നുള്ളം തുമൂമ്പിയ നാളില് 
കുതിച്ചു ഞാന്ൂഴിപ്പരപ്പിലേയ്യ്കെന്നാല് 

പതിച്ചിതു കഷ്ടം ശിലാതലം തന്നില്: 

എടുത്തവിടെനിന്നവളലെയാവന- 

പ്ുടപ്പയൊരമ്മപോല് പൂണന്നു ലാളിച്ചാരം; 

പരിചിൽ ശാന്തത പരിലസിക്കുമെന് 

പരിസരമെല്ലാം പരമ സുന്ദരം; 

കുമിയാടീടുവാന് കുളിരിളം തെന്നത്ം 
പൂളകം വൃശ്രവാന് പൂതു കുസുമങ്ങറം, 

കണുങ്ങിയോടുവാന് തൃണതലപ്പര- 

പ്്രിണങ്ങിയെന്നിലന്നഖിലഭാഗ്യവും! 

പഠിക്കുവാനായിപ്പുല പത്രങ്ങളും 
വിടുത്തി നിന്നിതാ വിപിന ലക്ഷ്മിയാഠം 
മദ*ീയഭാഗ്യത്തില് മനം മയങ്ങി ഞാന് 

മദാലസയായിച്ചരിച്ചിതിക്കാലം; 



റിം 

തടത്തില് നില്ലന്ന ചെടിനിരയെന്നി-- 
“ഘിടയ്ക്ക സുസ്മ്രീതം പൊഴിച്ചു പൂക്കളാല്; 
തുടു മ്പിയാനന്ദമകക്കുരുനനില്, ഞാന് 
പമ്ട്ക മാല്യങ്ങളവയിലപ്പിച്ചു. 

.കിളിനിരകരം തന് കളകളസവനം 

കുളിരിയ ററിയെന്നുകത്തളിരിക.ല്; 
പകരം ണാ വീണാക്വണിതം മേല്ലചൂദമല് 

പകനന്. തന്നാളപ്പതംഗപാളിയില്. 

“തടില്ലതപോലെ തരളമേനിയില് 
തടം തല്ലിത്തകത്തൊലിച്ച നാഭദൂകം- 
മദീയ ജീവിത പ്രഭാത വേളകം- 

മറഞ്ഞുദപോ,യിനി വരില്ലൊരിക്കടും !! 

2% % 2% % 

പുറത്തു നോക്കി ഞാന് പൂതിയ: നീഹാര 

പ്പുതപ്പു നീക്കിയന്നൊരു പുലരിയില് 

വരണ്ട പാരിടം, ഇരുണ്ട വിണ്ടലം 

വരേണ്ടതെന്തിതില്പ്പുരം ദുരിതങ്ങറം !! 

ചുരുക്കിയോതിടാ,മവിടുന്നെന് ഗതി 

തിരിച്ചു വിട്ടതാ നിയതി തന് കരം. 

പ്രഭാവധോരണിക്കഭാവമററതാം 

പ്രദേശമിടപ്പോളെന് പ്രവാഹപങ്ധതി. 

കരുണ തന് ദിവ്യ കണികകളെന്നില് 

നിരന്തരം വന്നു പതിക്കുന്നിണ്ടിപ്പോം; 

-ഒരല്ലലില്ലെനിക്കിവിടെയെങ്കില്യം 

'വരുന്നതില്ല മേ സമാധാനം തെല്ലും! 



വം 

ലെറക്കുനെന്ഗതി ചിറയാലേ ചിലര് 

൧൨ത്തപോകുവാനശക്തയാണു ഞാന്; 

ശലയ്ത്മാഴിക്കമിടയില്പ്പെട്ടിപ്പോറം 

യലയ്ക്യാണെങ്കില്, മലിനയല്ലേളം; 

തിരിച്ച ദിക്കിലേയ്ക്തിനിയൊരിക്കലും 

യിര മൂപോകുവാനൊരുങ്ങുകില്ല ഞാന്. 

[ മയ ര്യ 2% % 

എനിക്കുമുണ്ടേതാ ചിലതെല്ലാമൂഴി- ി 
പുപ്പിനോടൊന്നു പറഞ്ഞു പോകുവാന്. 

വരുന്ന വര്ഷത്തിന് സമാഗമത്തിലെന് 

ചിറതകരുകില് കൃതാത്ഥയായി ഞാന്....!! 

ടം (2 

4 ഷാരഹാരം | [ഇടപ്പള്ളി രാഘവന്പിങ്ത.. 
പം ി 
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ചൊവ്വര ടി. ബി._യില് 

അന്തിക്കിപ്പുഴക്കര- 

യ്ക്കുകനായിരിപ്പു ഞാന് 

ചിന്തകം ചുമ ചുളെ.- 

ക്കുത്തുന്നു ചിഅത്തോടും. 
ൽ 

ശുന്യമീ വേനല്ല്ാല- 

വിശ്രമഗൃഹംം മുന്നു 

മുന്നതപ്രഭാവനായ” 

പ്പേര്പൊങ്ങും ദിവാനൊരാരം 

തന്നുടെ വിലാസവാ- 
സത്തിനായ് നിര്മ്മിച്ചതാ- 

ണിന്മതിന് പൂന്തോട്ടത്തില് 

പാഠ്ഥന് ഞാനിരിക്കുന്നു. 

ഇത്തോപ്പുിന്നിളമതില്- 

ചൂവട്ടില് പ്പാടിപ്പാടി- 

യു0ംത്തൃപ്ലിയിന്നോളവും 
പെരിയാറടഞ്ഞീല. 

അകലത്തൊരു മഹാ- 

പുരിത൯ ഞരമ്പുകഠം- 

ക്കുകമേ നീരോടുവാ- 

നതബ്ബല മുഗ്ത്വരം 
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ദവിടെപ്പിടയ്കുന്നി- 

തീരുമ്പിന് ഹ്ൃല്ക്കോശങ്ങം;ു 
അവദയാടൊന്നിച്ചെന്െറ 

യുള്ളവും തുടിക്കുന്നു ! 

വിങഞ്ങന്നു വേനല്സ്സുന്ധ്യ:- 

യൂഷ്്ുമേഘൌഘം തിങ്ങി- 
പ്പയാങ്ങന്നു ചുരുണ്ടിരു- 

ണ്ടന്തരീക്ഷത്തിന് മുക്കില്. 

കല്ലനാതീതങ്ങളാം 

വര്ണ്ണങ്ങം വാനും നീരും 

'കൈക്കൊറംവു; മാറാലപോ- 

ലിരുംം തുള്ളൂന്തു കാററില്. 

ഈ വര്ണ്ണുസകീര്ണ്ണുത. 

യ്കള്ളില് നിന്നൊരു കളി- 

ക്ലൂവഞ്ചിയിഴഞ്ഞിഴ- 

ഞ്ഞെത്തുന്നു കണ്വെട്ട ത്തില്. 

അന്തരീക്ഷവുമാ൨ം 

ശബമപ്രഭാമയ- 

മാന്ത്രിക യവനിക 
നിവത്തിപ്പിടിച്ചതില് 

സുന്ദരസ്ഫുട നിഴല് 

ച്ചിത്രമായുരുത്തിരി- 

ച്ചുനമിക്കുന്നു രന്ടു 

തരുണീ ശരീരങ്ങാം. 



ലം 

അറിയാം, ജലയക്ഷി- 
മാരല്ല; വേനല്പ്പൂപ്പുി-- 

നണഞ്ഞോരഭിജാത- 

സമ്പന്നമാന്യ സ്റ്രരീകഠം. 

നിശ്ചലമെഴുന്നേറവ 

നില്ലൃയാണൊരുത്തി; നീ൪- 

കക്കാച്ചുകാററവളുടെ 
ദാവണിയിളക്കുന്നു. 

കങ്കണം കിലുങ്ങുന്ന 

ണ്ടെന്നോരഅ ൯, മറേറവമളോ. 

കൊമ്പത്തു കേറിക്കുവാ- 

നയാസുമായിരിക്കുന്നു. 

ജിവിത നീലാഗാധ- 
ക്കയത്തിന്മീതേ ഭോഗ- 

ശ്രീവിലാസാലസ്യത്തി- 

ലൊഴുകും വൈഫല്യങ്ങാം! 

ഇരുളിന്നേറീ കനം; 

വര്ണ്ണൂങ്ങാം മങ്ങീ; തോണി- 

യറിയില്ലിഴഞ്ഞേതു 
കടവില്പ്പോയ്പ്പുററിയോ? 

അത്തരീക്ഷത്തിന് വക്കില് 
ക്കവത്തം വെഡപ്പിച്ചും 

പൊന്തിനില്ലന്തൂ വഗ്ധ്യ- 

മൂഷ്മമം ഗ്രീഷ്മാംബുദം, 



9... 

മൃഗ്രമാമേതോ വിഷം 

തീണ്ടിയിട്ടാവാം, നദീ 
വിഗ്രഹം നീലിച്ചുപോയ” 

തെളിനീ൪ കരിഞ്ഞുപോയ”. 

അവഗാഡമാമൊരു 

നോവിനാലെന് ചേതന-- 

ഡവരുദ്ധമായ"”; ജീവ- 
വാസന മുറിഞ്ഞുപോയ. 

രാരികെപ്പുടഞ്ഞോതി- 

യിരുമ്പിന് ഹൃല്കോശങ്ങം; 

“അഫലം നിരാലംബ. 

നിര്ല്ലേപം നിന് ജീവിതം”, 

പാന്പു പോലിച്ചിന്തയോ 

പുളഞ്ഞൂ നിറം മങ്ങു- 
മംബുദത്തിന്മേല്; തീരെ 

ഡിരുണ്ടംവാനിന്വടം. 

കൊച്ചുതൊമ്മന് | [എന്. വി കൃഷ്ണവാരിയര്: 
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താജ്മഹല് 

കണ്ണുനീരില്ക്കഴുകിവെ ലുള്ള 
മൂന്നിലെക്കാന്തികുന്ദളം 
വെണ്ണ്ടിലാവിലൊ ഴുകിവന്നൊരു 

വിണ്ണിലെക്കുന്ദ കുഡ്"മളം ! 

അല്ല ലോകസുഷമയിങ്ങൊരു 
തുള്ളിയായ'*ത്തുങ്ങി നില്ലൃഭയാ ? 

സ്വക്ലരാഗത്തിന്നിക്കിരീടത്തെ- 

ക്കാഴ്ചവെചൂദപോര ഷാജഹാന്. 

'ഇദ്ധരാതലം ചൂടിനില്ലൃമീ 
മുഗ'ദ്ധമന്ദിരമൌക്തികം 

ചക്രവത്തിതന് ജിവിതരാവി൯ 

തൃക്രനക്ഷതമാണുപോൽല്. 

കൌമുദിയില് ഘനീഭവിച്ചൊരു 

'കോമളപ്രേമസ്വപ്പമേ! 

കല്ലുകൊണ്ടു കടഞ്ഞെടുത്തൊരു 

കല്ൃരാഗ കവനമേ 

“വെല്ക, നീലയമുന തന്കര 

ചൂല്കിടും കലാപുര്ണ്ണിടമ / 



ര് ത 

നല്പ്പതുനിലാവെണ്ണയില്ക്കത്തു- 
മത്ഭുത പ്രേമദീപികേ ! 
രാഗവീപ്പിലുയന്നു വന്നൊരു 

രാജതോജ്ജവലവീചികേ ! 

സൂര്യമാണസുരമൃയമായൊരു 
നവ്യശില്ളരഹസ്യമേ ! 
ഹാര്യമല്ലാത്ത ഭാരതീയമാ.- 
മാതൃഹീരമേ! വെല്ക നീ: ി 

സഞ്ചാരിയുടെ ഗീതങ്ങ0ം] | എസ്റ്റ്. കെ. പൊറെറക്കാട്ടു* 
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രിശു 

പുഞ്ചിരിക്കുളിരെടളി- 

ചിന്നിയുല്ലസിക്കുന്ന 

പിഞ്ഞു പൈതലേ! നിന്െറ 

സൃപ്രസന്നാസ്യത്തിക്കല് 

എന്തൊരത്ഭുതാവഹ- 

രീതിയില് സ്ഫൂരിയ്ന്നു. 

കാന്തിയും പ്രശാന്തിയും 

തൃപ്പിയുമാനന്ദവും 
[| 

ഉന്തിദ്ര താരത്തിലോ 

പൃവിലോ രത്തത്തിലോ 

നിന്നിലുജ്ജവലിയ്ക്കുന്ന 
തേജസ്സു കാണുന്നീല. 

ഏതു പൊന് കരുവിനാരല് 

വിശ്വശില്ലീനദ്രന് തീത്തോ 

ര തുഭൂമ്പി മിന്നുന്ന 

ദിവ്യമാം നിന് വിഗ്രഹം !” 

മോഹനാകൃതി പൂണ്ടോ- 
രീലോകമഖിലവും 

സ്നേഹ പൃ൪ണ്ണമായത്രേ 

കാണുന്നു നി൯ കണ്ണുകാം.. 



ടം 

പാവയും വെണ്പവുൃഴിയും 
വൃവുമെനാല്ലാ, ചര. 

സ്ഥാവരങ്ങളെല്ലാം നി- 
ന്നാത്മ സോദരരല്ലോ. 

ആഹന! നിന് ചേതസഡ്സ്രിന് 

സംശ്രദ്ധി മനുഷ്യര് ത. 

ന്നാഹവോത്സുക ഹൃത്തില് 

തെല്ലൊന്നു പകനെൊക്ംില് 1 

യിലി 

വെക്ളിനക്ഷത്രം] [എം. പി. അപ്പന് 
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ദത്തപത! 

നിന്നിമേഷനായ് നോക്കി- 
യെന്നൊടദ്ദേഹം ചൊന്നാ൯ഃ 

%ഇന്നുതൊട്ട നീയെന്െറ- 

യോമന മകളേ”. 

പാലാഴിത്തിരപോലെ 

കുളിവീണതാം ഖാദി. 

ച്ചേലത്തുവിരിപ്പിട 
മെത്തമേരുജജാതോത്സാഹാ, 

ഒരുകാതമടക്കിക്കൊ. 
ണ്ടൊരുകാല് നിവ മ്തിദെൈ - 

ണ്ജൊരു കൈ ചക്ഷ്ക്പ്പി- 

ച്ചൊരു കൈ നീംംനൂഭലന്തിം 

ശാന്തസുസ്മിതം പുൂണാ- 

മധരം വിട ത്തല്ലോല്- 

ഭ്രാന്തമെന്ഭാവം കണ്ടി. 
ട്രാശ്വസിപ്പിച്ചും കൊണ്ടേ 

നിനിമേഷനായ” നോകഴിം 
യെന്നൊടദ്ദേഹം ചൊന്നാ൯; 

44 ഇന്നതൊട്ട നീയെന്െറ- 
യോമനമകളയത്രേ”. 

തുഭ്ധിതന് പത്തായത്തിം 
ന്നുദരം വീക്കാനാര് തന് 

ൃഷ്ട്രാസ്ഥി ജലമായി. 
ക്കണ്ടത്തില്പ്പുതയണംം 



ലി 

അക്കൊടു 2 ശൃദ്ധിതന് 

വയററില്പ്പിറന്നൂ ഞാ- 

നജ്ഞതാ സഖിയായി 
നിസ്സ്രതാ നികേതത്തില്ം 

പാടീല താരാട്ടാരും,, 
വീഴുവാന് നേരം പാത്തു 

പാടു നില്ലയം കീറോല- 

മേല്ക്രുരക്കുടല്ലാതെ. 

മുകന്നീലെന് ചുണ്ടാരും 

തകരവിളക്കിന്െറ 

പുകയെക്കളിയാക്കും 
നിഴല്മാലയല്ലാതെ. 

അനങ്ങാന്പാടില്ലാതെ- 

യകന്നു മുതിര്ന്തു ഞാന് 

ജനിച്ച കററത്തിന്െറ 

ശിക്ഷയേല്ൃതുപോലെ. 

“ഗാന്ധിജി വന്നിട്ട "ണ്ടീ 

യരഷധം പ്രസരി 
ഗ്രാമത്തിന് ഞരമ്പിലോ. 

രോന്നിലയമുത്തേജുകം. 

4.ആരിതെന്നുലും ൬0 തന് 
തലപൊക്കി നിന്നാട 

പാരിച്ച സന്ദേഹത്തിന്൯ 
കുഴമൃത്തിദനോടൊലപ്പും. 

പലരെപ്പോര് ല ഞാനും 

ചെന്നെത്തീ തല് പാമശ്വത്തിത്; 

പലരേദപ്പാലേ ഞാനും 

കണ്ടിതാ വയസ്സുനെ. 



46... 

മണ്ടുപല്ലടനോരു 

തൊണ്ണുകണ്ടീടും മട്ടില് 
ച്ചുണ്ടിളിച്ചത്ഥം വെച്ചൊ. 

രുല്സ്ട്രിതം തുകീ ശാന്തന്. 

അറീവാകയും ചെയ്തു 
തമ്പരാന്മാക്കും വയ്ക്രം 

ചിരിച്ചീടുവധനെനാ.- 

താദ്യമായെനിക്കുന്നാഠം. 

ആശ്രമത്തിലേയ്കകെ,നൊ 

ക്ഷണിച്ചാനന്നാപ്പഷ്ണി- 

താര്ഷസൌഭാഗ്യം, പുര്ണ്ണ 

പൃവ്ൃവതൈജസപുത്മും. 

സമയത്തവിടെച്ചെ.- 

ങ്ങിനെ നിലവായ* ഞാ. 

അമലമെന്നുംത്തടി 

മുദ്വേഗപ്പുളപ്പോടെ. 

ണനിനിമേഷനായ” നോക്കി. 

യെസനൊടദ്ദേഹം ചൊനാ൯: ി 

34 ഇന്നുതൊട്ട നീയെനന്െറ- 

യോമനമകളത്രേ”. 

അട (0 

ഉനോമഥം | [അക്കിത്തം 



15 

വൈക്കം കുയലില് 

കരിമാനമൊന്ന മുഖം കവപ്പ്യിക്കുകില് 

കലിതുള്ളുമൊരു കായലിന്നരികില് 

ഒരു കുടിലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊന്നുര. 

്ടിരുള ന്െറ നിറമുള്ള ജീവികളും. 

രഃ പകലന്തി പടിഞ്ഞാറെരിഞ്ഞെരി- 

ഞ്ഞിരുളൂം പുകയും പരത്തിയപ്പോം, 

അലഡ്മാക്കായലി൯ തീരത്തു വന്നു ര- 

ണ്ടെരിയുനാ കണ്ണുക0ം നിന്നിരുന്നു. 

ഇരവില് മഴുവനുമാനയനങ്ങളാ- 

ക്കരയിലലഞ്ഞു തിരഞ്ഞിരുന്ന. 

ഭരകല ഞ്തില്ക്കായല'നാലകംം മുറില്ലുകൊ- 

ണ്ടവളൂടെ മുക്കുവന് പോയിരുന്നു. 

ഒരു ചെവരോണിയും വലയ്ുമായ” ദൂരെയാ.- 
ത്തിരകാം മറിയും ജലപ്പരപ്പില് 

“ഇരുനാഴി കഞ്ഞിക്കു വകനേടാനങ്ങനെ 

“ഇരുനാമൂമുമ്പയാഠം പോയപോക്കില്ം 

അലവറനാ കായലിനാലമാലയക്ഷിമാര് 

അവളുടെ കാന്തന്െറ തോണി മുക്കി. 



ന... 

തലപൊക്കുമോളങ്ങാം പങ്കായര്ക്കാലിന്െറ 

തലകൊണ്ടടിക്കുമടികളേല്ലെ 

ഉരുളൂന്ന പിടയുന്നു കായലിലാവല-- 
്ൂരതുമൂമായ” തോണിയിലെത്തുവോനെ- 

പതിവായി വന്നെത്തി മീ൯കൊടുട താഴ്ത്തുമ്പോംം. 

പകരമായുമ്മകം വാങ്ങവോനെ 

അവമന്നു കണ്ടില്ല; വേദന തിന്നുതി- 
ന്നവളൂടെ ചിന്തകാം നൊത്തുവിങ്ങി. 

കരയിലൊരന്തിയില് നാലഞ്ചുനാഠം കഴി.- 

ഞ്ഞൊരു വീ.ഞ നീലശ്ശവമടുത്തു. 

അവളതു കാണുവാന് പോയില്ല, മീനുക.-- 

കതുകാന്നകൊത്തിപ്പറിച്ചിരുന്നു. 

അകലത്തിലെങ്ങാരുമന്തിമയങ്ങിയാ- 

ലവാംനിന്നു ഞെട്ടിപ്പകച്ചൂുപോകും. 

അലകളിഭകിയാല്, കാറെറാന്നു വീശിയാല്: 
അവാം വിറടച്ചാടിയകത്തുദകേവം. 

അവളൂടെ കാന്തനെക്കൊനാതക്കായലി- 

നാലകളൂം സന്ധ്യയും കാറവമല്ലേ? 

പിടയുസ വേദനം, ജീവനില്, പ്രാണനില് 

പടരുന്ന നീററലില് വെന്തുനീറി, 

കടിലിന്െറ തിണ്ണയില് വീണുപോയപ്പുറ- 

ത്തിടിയും മഴയും തണുത്ത കാറവം! 

കുടില് ക൯റ ചുററിലും നില്ലുന്നു മുക്കുവ. 

ക്കുട ൭ ളിലുള്ള മനുഷ്യസംഘം. 



പം. 

അവളില്നിന്നുനരമന്തരീക്ഷത്തി3ല.- 

യ്ക്രറിയാതെ പൊന്തിരണ്ടീരംികാം : 

വൈക്കം കായലിലോളം തല്ലമ്പോ 
ളോര്ക്കും ഞാനെന്െറ മാരനെ; 

കാറ൨ വനൊെന്െറ കതകില് തമള്ളൂവ്ാഠം 
ഓര്ക്കും ഞാനെനെറ മാരനെ! 

മുളങ്കാട് ] [വയലാര് രാമവര്മ്മ 
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അനുജത്തി 

എരിയും പകലിന്െറ 

തീ നെല്ച്ചടിക്കുള്ളി- 

കുരുകും മുകിലിന്െറ 

പൊ൯ന്തകിടുകളാലേ 

രാവിനു നക്ഷതപ്പൊന്.- 

മുത്തുമാലകഠം തീക്കു. 

മാവിടൂരമാം ചക്ര- 

വാളത്തെച്ചുണ്ടിക്കാട്ടും 

നടപ്പാതയിലേയ്ക്ു 

ഞാനിറങ്ങവേ, വീട്ടിന് 

പടിവാതിലില് നിന്ശ- 

മമ്മിണി വിളിടച്ചാതി; 

4€പട്ടപാവാടേം മദലേം 

മറനോയ്ക്ക്ലേ !” വീണ 

മീട്ടുന്നു മധുരമാം 

ശൈശവ പ്രതീക്ഷകം. 

തിരിഞ്ഞുദനാക്കിച്ചിരി 

തുകി ഞാന് നടന്ധപോയ” 

എരിഞ്ഞടങ്ങി മൂരെ. 

പ്രകലിന് വെളിച്ചങ്ങ?ം. 



കം: കഷ്ട്ടി? 

ന്നീലിച്ചനിഴല് വിരി. 

പ്പണി ഞ്ഞു നിശാഗമ.- | 

വേളയിലെന് നാട്ടിലെ 

ആ വിളിയുടെ തിര. 

ക്കോളികൂക്കമെന്നുള്ളി- 

ലാവഴി നടദനറെ. 

പ്പോന്നിട്ടുമടങ്ങീല. 

എന്തിനാ തിരിഞ്ഞൊന്നു 

നോക്കിപ്പോയ” ഞാഒനന് വീട്ടി. 

ന്നമ്മറത്തെയാനില. 

വിളക്കിന് തിരിവെട്ടം 

അകലെയകലെയായ* 

തുടിക്കും പ്രതീക്ഷ ത- 

നാരിയ തെളിനാളം 

പോലതാ തിളങ്ങുന്നു. 

ഓളങ്ങഥം താളം വെയ്ക്ത.- 

മക്കായല്പ്പരപ്പില.- മു 

ട്ാലോലമുലഞ്ഞുല-- (ട്. 

ഞ്ഞങ്ങനെ നീങ്ങും ബോട്ടില്, ര് 

“തണുപ്പന് കാററില്ത്തട ി 
വിറയ്യലെക്ളനിക്കൂടി- 

യിരില്പൂ ഞാനെന് തപ്പ- 

ചിന്തയാമും.്ചൂടുമായ്, 



59, - 

ദുരെയത്തെങ്ങിന്കൂടും 

തിങ്ങിനില്ക്കുമെ൯ നാട്ടിന്. 

തീരരേഖയോ തീരെ 

നേത്ത ദനത്തതാ മാഞ്ഞൂ. 

അമ്പിളിക്കല മേഘ. 

വാതിലിസിടയക്കൂടെ.- 

നാമ്മിണിയെപ്പോല് കമ്ള- 

ച്ചിരിയൊനൊറിയുന്നു. 

*പട്ടുപാദവദടം മാലേം”. 

അക്കിളിക്ക ഞ്ഞിന്൯ നേത്ത 

ശബ്ദുമെന് കരളിലെ 
ക്കിളിയെപ്പിടപ്പിച്ചു. 

4ഇന്നലെ"'യുടെ ചിത. 

പുസ്തകത്തിലെപ്പുറ- 

മൊന്നൊനായ് നിവത്തിയെ. 

ന്നോര്മ്മകഠം വിരല് ചുണ്ടി. 

താവമാറാകും തറ. 
വാട്ടിനെ നെടുനാളായ? 

താങ്ങി നിത്തുമപ്പട- 

വൃദ്ധനാം തുടനില്ച്ചാരി, 

എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ര, 

ഫീഡ്സുടയ്യ്വാനെന്നു 
ചിന്തതന് കനല് പാത്മില് 

നീറി ഞാന് ഫിക്കവേം 
അപ്പൂറത്തനു ജത്തി.- 

യെന്തിദനാ പിഗങ്ങുന്നി- 
ി ൬, ലൂ തറ്പയവസ്ണ്റ"നെച്ചൊല്ലി- 

യാശ്വസിച്പു"ക്കുന്നമ്മ. 



പ് 

യി 

6 9. 

പിനെയും പിണക്കമാ- 

ണമ്മിണി; യിണക്കവും 

കിന്നാരങ്ങളുമോതി 

മാറാതെ നില്ലുണ്ടമ്മ. 

കണ്ദകാണിലയവം തുവെണ്- 
മുആപോല് മിന്നുന്നൊരു 

സ്വ൪ണ്ണമാലയുമാ യി 

ട്ടൊടുവിലവം വന്നു. 

നൊമ്പരം തുമൂമ്പീലേ- 

യമ്മിണ്! നി൯ കൈവിരല്. 

ത്തുമ്പിലും, നീയാമാല 

ചേടടന്നു നീട്ടീടവേ? 

ഫീസ്സിനാണെന് പചൊന്മരു.- 

ജത്ത! നിന് പണ്ടം വിറ൨ 
[ കാതര മാറിഭപ്പായ", ഞാനീ 

ബിരുദം വാങ്ങിപ്പോയ?! 

തപ്ലചിന്തക്ളുടെ 

തീക്കനല്ച്ചാത്തില്ക്കുണ്ണൂീര്.- 

ഒത്തുകഠം നിനക്കായ്” ഞാ൯ 

വാത്തെടുക്കുന്തു, പക്ഷ, 

കോക്കവാനാവുസീലെ- 

സോമനേ!യിഴപൊട്ടു- 

ന്നൊക്കെയയമടനീാട. 

ന്നെന്മ,സില്ച്ചിതവന്നു. 



ത്യം. 

പട്ടണം. വെളിച്ചത്തിന് 
കുര, നേര്ക്കടുക്കടവ 

ബോട്ടിലെ മണിച്ചര- 

ടുണത്തീ നാദം “ണിങ ണിങ. 7” 

ഇരവിന് നടുവിലി.- 

പ്യാതയിലിറങ്ങി ഞാന്; 

വിഭ റിച്ചിരിക്കുനാ 

തെരുവു വികക്കുകം 

എന് നിഴല്ച്ചിത്ും നീടി. 

ക്കുവക്കി, വീന്ടും നീടി, 

മുന്നിദുമെന് പിന്നിലും 

വരും മാലും നില്പു... 

“എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടൊ- 

രപ്പുവണ്ണനു "വേണ്ടി. 

യെത്ര കത്തകളെനന്െറ.- 

യമ്മിണിയെഴുതിദപ്പോയ"!" 

ചേടുററതല്ലാ നാലാം. 

രാസ്തുകാരിതന് കാക്ക. 

വാലനാം കൈയക്ഷരം; 

തെളിദവല്ലൃമാത്താളില് 

ആശകളരിയ പൊന്. 

ന്ൂലിഴകേളാല് നെയ്തു 

പേശല ചിത്രാകിത. 

ഭംഗിയല്ലി ഞാന് കാണ്മു* 



ന 

സുഖമോ? വല്ലോംജോലി 
കിട്ടിയോ? വരാത്തതെ.. 

ത്തിനിയുമണ്ണന്?? കാണാ. 

നമ്മിണി കൊതിക്കുന്നു; 

ട്പട്ടുപാവാടേം മാലേം 

കൊന്ടുദപാരദണ......”വീണഃ 

മീട്ടുന്നു വീടും വീണ്ടും 

ശൈശവപ്രതീക്ഷകാം. 

വേദന പകരുമാ 

വീണതന് മൂദുനാദ- 
മാധുരിയയഠംച്ചന്നതാ- 

ണിന്നുമെന് ഹൃല്സ്സുന്ദങ്ങം.. 
വെയ “ലല പാം പകല് 

തോവം വെണ്ണ്ടിലാവിനെറ, 

നെയ്ത്ലാമ്പല്പ്പു നീളേ 

വിരിയും നിശതോവം 
ഞാനുമെന് നിഴലുമൊ. ൂ 

ത്തലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോ 

മീനഗരത്തിന് നീണ്ട 

പാതകലംക്കിരുപാടും 

കളിദക്കാപ്പുകാംക്കല്ല, 
മുലപ്പാലിനായ'*, കുഞ്ഞി-- 

ത്തെളിക്കായ", കുഞ്ഞമ്മിണി- 

മാരെ കരയുന്നു! 

താരങ്ങളെരിഞ്ഞട൪ 

ന്നിമ്മണ്ണില്പ്പുതിച്ചതില് 
ചഠരമാണവം, യെന്നാ- 

ലിപ്പൊഴും തുടിക്കുന്നു! 
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*്ഓണമായ'”; വരാത്തതെ.- 
ന്തിനിയും? ഒരു നോക്കു 

കാണുവാന് കൊതിചെരു- 

ത്തമ്മിണിയെഴുതുന്നു! 

അരിമുല്ൃതന് കാതി 

ലോണത്തുമ്പികറം നാദം 

ചൊരിയയന്നൊരാവീട്ടു.- 

മുററത്തെപ്പ തമണ്ണ്ണില് 

ഏറെനാഠംം കഴി,ഞ്ഞന്നൊ- 
രന്തിയില് കാലുന്നവേ 

പാ൨കയായെന് ക്കം 

വെമ്പലാന്നെര്ന്താ തേടി. 

എന്നെ വന്നതാ ചുററീ 

തേടിയ പൃവങ്ളികറം- 

അല്ലല്ലെനനുജത്തി 
നീട്ടിയോരിളംകൈകുംം. 

നനവുററ രണ്ടോമരു 

നയനങ്ങളെ൯ നേക്കാ.- 

യണയുന്നത്യാഹ് ലാദ- 

മാണിതി൯ തിളക്കങ്ങം. 

ട്അണ്ണനെന്തിതു വരേം 

വന്നില്ല"? പരിഭവ. 

മങ്ങനെ തുടങ്ങി; ഞാന് 
ചോദിച്ചു “വേണ്ടേ മാല? ? 



ചി... 

€ഇനിയുമെങ്ങും പ്പോവേ.- 

ണ്ടണ്ണ൯” അപ്പ്യൊഴേയാശാ- 

മണിവീണയില് വീണ്ടും 

തൊട്ടുഞാന്; വേണ്ടേമാല$7. 

ഒന്നും ഭവണ്ടിനിയണ്ണൂ-- 

നെങ്ങും പോവരു?തെനൊന്൯ 

കണ്മണി പറകെയ- 

ക്കന്ണ്ുകഠം നിറഞ്ഞുപോയ്. 

നിശ്ചലമൊദരനില 

നില്ലഞാ൯; എന്കൈയില് നി- 

നാച്ചെറ കടലാസു- 

പൊതി വീണുപോയ്"ത്താഴെ. 

അണ്ണുന്െറ മടക്കത്തിന് 

വാത്തയുമായിട്ടവ.- 

കമ്മതന്നടുക്കദല- 
രയ്ക്ാട്ടമായതിന്നിടെ. 

അമ്പിമിക്കലയാകം 

പാല്ച്ചിരിക്കുടുക്കയെ.- 

ന്നമ്മിണിയെര്പ്പാലോടി- 

ക്കളില്പു വിണ്മുററത്തില്. 

ദാഹിക്കുന്ന പാനപാത്രം] [ഓ. എന്. വി, കഡ്പു്. 
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ഉര്ക്വലബ് 

കുണ്ടെടോ വൃഭ്ധപാന്ഥ! 

മുന്നമേ ഭവാനെ ഞാ൯ 

ലണ്ടന്െറ നദീതീര. 

ത്തേകനായ” നില്ല്യനാതായ്. 

അങ്ങിങ്ങു കീറിയുള്ള 

വയ്ത്രവും, വിശപ്പ്ിനാല് 

മങ്ങിയവദനവും, 

ശോഷിച്ച കരങ്ങളും, 

ആടലാലുള്ളൂതിങ്ങും 

ചിന്തകഠം നെററിതന്മേത്* 

തോടുമാന്തിയപോലെ.- 

യൃള്ളതാം വരകുമും- ലു 

ലോകുത്തിനാഴലൊക്കെ 

മുത്തമായതുപോലെ 

മുകനായങ്ങുതാന 
നില്ലതാഭയാര്മ്മിപ്പൂഞാന്. 

കാര്യവ്യഗ്രതറുണ്ടു 

ഭപോകുനാ മഹാലോക.- 

രാരുമേ നിനെനോക്കി- 

യൊന്നുമോതിയതില്ല. 



ഒരുനാഠം കുട്ടനാടില് 

പുഞ്ചതന് ഗുണംനോക്കി 

വരമ്പില്കൂടിമന്ദം 

നടന്നുപോകന്നേരം, 

കണ്ടുഞാന് നിന്നെപ്പുല- 

മാടത്തിലൊന്നിലാടം 

ലാണ്ടേതാം മുഖത്തോടെ 

നില്ലതായ"” സന്ധ്യാനേരം. 

േശിച്ചു കൃഷിപ്പണി 
ചെയ്തുനീ നെല്ലം ചില്ലി. 

ക്കാശ്മായ'"ക്രുലിവാങ്ങി 

വന്നണഞ്ഞിരി യൊം. 

ഏതൃഷും മുഷിഞ്ഞേറെ. 

ക്കീറിയ മുണ്ടൊന്നുതാന് 

വസ്ത്രമായരമറ- 
ച്ചന്നു നീ ചുററികണ്ടടെ.- 

തീണ്ടാതേ മൂരേമാറി- 

പ്പോന്നുഞാനല്യം ഭീതി! 

പൂണ്ടുനി൯ മുഖത്തന്ന 
കുണ്ടതാം ഭാവത്തിനാല്.- 

പിനൊഞാനൊരു നാളില് 

ദില്ലിയില് പ്രഖ്യാതമാക 

ചാന്ദനിച്ചാക്കിയികല് 

സസുഖം ചരിക്കവേ, 



ഞ്ജ 0 0....... 

വമ്ളംപോല് പരന്മൊരാം- 

ക്രടത്തില്ക്കലന്ന ഞാന് 

തള്ളലും തിക്കുമേറ൨ 

മുന്നോട്ടു പോയീടവേം 

പെട്ടെന്നു വൃദ്ധപാന്ഥ! 
നിന്നുടെ മുഖം കമ്മു 

ഞെട്ടിനിന്നുപോയല്ല- 

നേരത്തേഷ്ക്കാശ്ചര്യത്താരു. 

പ്രച വേഷനായ 

നില്പൃയാണെന്നാകിലും 

നി:.യയമൊരു നോട്ടം 

കൊണ്ടറിഞ്ഞിശു നിന്നെ. 

ടിവന്ധു ദം പത്തു, സവ്- 

നാശവുമറിഞ്ഞുള്ള 

വെന്തൊരശ്ശൂരണാത്ഥി- 

ക്കൂട്ടത്തില് നില്ലംമ്പാഴും 

ആരുതാന് മറക്കുന്നു 

നിന്കണ്ണ്ില്ക്കാളിക്കത്തും 

“ഘോരസകങ്കടത്തീത൯ 

ജ്വാലയേല്ല്രനാ നേരം? 

ഒരുനാഥം റോക്കുഫെല 

പ്ാത”സയില്ത്തേഴന്മാരു- 

മൊരുമിച്ചോഭരോ വിധ- 

മാനദ്ദിച്ചിരിക്കവേ. 



6 1--- 

അരികെക്കന്നു നിന്റെ റ 

ദുമ്മുഖം ദു;ഖാശ്രാന്തംയ 

തിരികെസ്മൃതിതന്നി- 
ലെത്ത്ടടം ദുഃ സവപ്ല്ാപോത്.. 

തീരാത്ത കോപത്തോടു 

ഭനാക്കി വറ്ജൂഗുദ്ലുയാല് 

ചാരത്തു തുപ്പിവേഥ ഉം.” 

ലങ്ങു നീ മറഞ്ഞുപോയ. 

ദാരിദ്്യദുഃഖത്തിനാല് 

പാഴെല്ലം തൊലിയുമായ"* 

തീരെ നര് മെലിഞ്ഞതി. 

ശോച്യന്പായ"ത്തീന്മീട്ലും, 

ഘോരമാം നി൯ഭനാട്ടത്തെ.. 

യാര്മറന്നീടാനാവും? 

പാരിച്ച ഭീതികൊന്ടു 

മേനിമേ വിറച്ചുപോയ്. 

ശ്രേഷ്ടമാം വാഹനത്തി-- 

ചേറി ഞാന് ഷാങ്"ഹായിലെ... 

പ്പടണവീ ഥി തന്നില് 

സഞ്ചരിച്ചീടും നേരം; ' 

കുണ്ടിതന്നൊരു റിക്ഷ 

വലിച്ചുകൂടും ഭാരം 

കൊന്ടഹോ! കുനിഞ്ഞു നീ 

വിരയെപ്പോകന്നതായ്. 



ടി 

പട്ടിണിപ്പിശാചിന്െറ 

ഖബൊധയാല് വികൃതമായ 

്ുഷ്യസകടംപുണ്ട 

നിന്മുഖത്തതിമാത്രം 

സാധുമ ദനം ചെയ്തും 

ദരോഹികളോടു വായ്ക്കും 

ദേഗ്രാധവും വിദ്വേഷവും 

കാന്ദു ഞാന് ഭയന്നുപോയ. 

ഇന്നിതാ കാണാകുന്നു 

ബവീക്കിങ്ങി൯ പുരദ്വാരം 

ത്മന്നില് നീ തലപൊക്കി, 

നിവന്നദദേഹത്തോടെം 

.നിലുന്നു വാഭാക്ൃയത്തി൯ 
ശോഷിച്ച കരങ്ങളില് 

തോക്കുമായ", ജയശ്രീയെ- 
ത്തഴുകും പ്രതാപത്തില്. 

മൂകന് നീ മുമ്പു; സഖേ; 

കോംക്കുന്നിതിപ്പോഴെല്ലാ- 

“ലോകരുമാദരിക്കും 

നിന്െറ യാഹ്വാനാഘോഷം. 

തുറച്ഛ ഭാവത്തോടും 

പേടിവിട്ടുള്ള നിന്െറ 

_റിച്ചനോട്ടത്തികല് 

ക്രൂരത കാണ്മാനില്ല. 



എ 

കീറിയ വന്്രംതനൌ 

നീ ധരിക്കുന്തു; പക്ഷേ 

നീരാളപ്പടിന്നുള്ള 

ധാടിയോടത്രേ സഖേ!. 

തോടുമാന്തിയപോലെ 

നീന് നെററി വഹിപ്പതാം 

പാടുക0ം തവ മുഖ. 

ത്തൈശ്വര്യം ചേത്തീടുന്നു. 

തേടിയ ചാരിതാര്ത്ഥ്യം 

പുണ്ടനീ; വൃദ്ധാപാന്ഥ്! 

€പടിയ്യം നമുക്കിനി- 

യില്ലനിന് മുഖം കണ്ടാല്. 

തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകം] [കേം എം, പണിക്കര്. 
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ഏകകുടുംബം 

നദുവെയ"ലില് കുനിഞ്ഞു നിരന്നു: 
കററകൊയ്ക്കു മുര്ന്നറിടും നേരം, 

മുശ്ധശ്യാമമുഖങ്ങളില് വേര് 
മുററിമുററിക്കിനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോംം. 
പറെറ വെച്ചരിയപ്പെടും നെല്ലിന് 
കററ ഞെങ്ങി ഞരങ്ങവേ ദീനം 

ഞാനുമെന്നഭിമാ നവും തങ്ങി. 
യോലവട്ടക്കുടക്കീഴുരുമ്മി. 

താംംപ്പിടി പെവക്കീടുവാന് ചൂഴും 

ഭകോപ്പിടുന്നൊരു പിള്ളരെയാട്ടി, 

തീപ്പയൊരിയും വയല്വരമ്പിന്മേല് 
വീല്ലൂമട്ടരിയെ൯ മിഥ്യാഭിമാനം. 

പൊള്ളും വെയ ലിലുരുക്കിയൊഴിച്ച, 
വെള്ളിപോലെ തിളങ്ങുന്നു ലോകം. 

അക്കരപ്പച്ച ചാത്തിയ തെങ്ങി. 
നനച്ചിയികലൊതുങ്ങിയിരിപ്പൂ 

നല്പ്പുരുന്തൊന്നു; വ്യാപരിക്കുന്നു - 
ണ്ടിപ്പൊഴുമതി൯ കസ്സുക0ം ക"ഴെ. 

ചെന്നിയിക.ല് കു൨നിര നക്കും 
ഘര്മ്മധാരകളൊപ്പിയൊമുക്കീ, 

ചെനൊല്ക്കററകം താങ്ങിയെടുത്തു 
മണ്ണ്ിന് ദെം നടക്കുകയായി. 

കാരത്മടമ്പയകം ചൂട്ടുപതയ്ക്കു- 

മാവരമ്പിനും സ്ത്രിഗ*ഭ്ധത പാത്”, 



ലം 

മാറിടം മുസിഭലേന്ത ത്തൂൂവ്വി 

മാറിമാറിയക്കയ്ക്ുകം വിശി; 
വൃനിലാവാക്കി വെയിലിനെ മാററി 

, ഗ്രാമസ്്രീകഠം കണുങ്ങി നടന്നു. 

ഓലവദട്ക്കുടയും പിടിച്ചു ൪ 

ഞാനിവിട ത്തി ൪ കാവല് നിപ്ലയന്നു. 
വച്ചിലച്ചാത്തില്പ്പുക്ഷമൊതുക്കി 

വിശ്രമിയ്ക്കും മുമങ്കിളി കടും 

എത്തിനോക്കിത്തല വലിയ്ക്കുന്ന 
പത്രസഞ്ചയ സമ്പുടത്തില്ത്താ൯. 

കൊക്കില്ക്കൊത്തിയെടുത്ത കുതിര്കഠം 
നൊട്ടിനൊട്ടിനുണയ്ക്കമാവറ്റ്ം 

അത്ഭുതാധീനമായതീ നില്ലി- 
നാത്ഥശാസ്ത്രം തിരിയായ്ക്ുകൊണ്ടോം. 

വേദനകൊന്ടു വിങ്ങുകയാണെന് 
ചേതനയൊന്നു ഞാനറിയാതെ. 

ഗ്രാമലക്ഷ്കിക്കു പൊനാണിചാത്താൻ.., 
ദഗാമത്തിന് നിലനില്ല പുലത്താന്, 

സാഹസപ്പെടും സോദരിമാരേ; 

ഹാഹാ! നിങ്ങംക്കു കാവലാളോ ഞാ൯? 

ഭതോളില്ത്തോംംചേദ്്ത കയ്യോടുകൈഭച- 
രിഅളിമാ?പോലെ നമ്മളൊന്നിക്കും.. 
കാവലാളില്ല കുള്ളമിദ്വെന്നാരം.. 
കേഖലം നമ്മമേകകുടുംബ. 

തൃമ്മ്ശരീകാം) . ) 1 കെ. മാധവിയമ്മ. 
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ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി 

ഉത്സവമാണിന്നെന്െറ നാട്ടുകാകൊല്ലാം; തമ്മില് 
മത്സരിക്കുന്നു നവാഹ" മാദവുമുത്സാഹവും- 
എന്തുകൊണ്ടെന്നോ? ഞങ്ങറം നിര്മ്മിച്ച പാല്ൃത്തിലു- 
ടെത്തുനാതിന്നാണാവിവണ്ടിയുമാഘോഷവും. 

ചെന്നുപാരതയുടെ കൈകളില് പിടിക്കുവാ- 

നെന്നുപോോല് സമാന്തരം പായ്യന പാമങ്ങളെ 

പൂലരിക്കതി ! വന്നു മുത്തവേ പരക്കുന്ന 

പുതിയ തിളക്ാമീ ഞങ്ങളില്പ്പുകരുന്നു 

അത്തിമ ത്തീ ക്കാണാം ഞതങ്ങം തന്നജയ്യയമാം 

ശക്തിയ്യമാത്മാവിന്െറ ദീ പ്ലിയും വിശ്വാസവും. 

കന്നുകളറഞ്ഞറഞ്ഞൊക്കെയും നിരപ്പാക്കി, 
മണ്ണുകൊണ്ടകലത്തെക്കായലില്ച്ചിറകെടടി, 

കാരുമുക്കുരുക്കുന്ന വേനഃലാടടരാടി, 
ക്കാത്തുകാത്തവസാനം ഞങ്ങളീജയം നേടി. ളി 

എല്ലിഭനാടവിീരാമദമറവമുട്ടിയ കരി-- 

ക്കെല്ലാം വര്പ്പുനിരുവീണലിഞ്ഞേപോയ'". 
ഓര്മ്മയില ബ്വാനത്തിന് വേദന ചിരിക്കുവേ 
കോഠംമയി൪ക്കൊള്ളുന്നിതാ ഞങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും. ച 
ആരുമില്ലിതുമായിബ്ബന്ധമില്ലാത്തോൾ; വേല- 
ക്കത്ടെ ന്ട്ട്ടില് ഞങ്ങളൊക്കെയുമൊനാണ്ല്ലോ. 



7. 

അക്കരെ റോഡില്ക്രടിക്കാളവണ്ടികളെ ങങാന് 

4കടെം കടകടം” ശബ്ദുമുണ്ടാക്കുമ്പൊഴേ 

ആയിരം നയനങ്ങം വിരിയുനനുല്കറ്റെയാ- 

ലാവമും വേഗം കൂമ്പിപ്പ്യോകന്നു നൈരാശ്ൃത്താല്്. 

പൈക്കളെ മറെക്കാതെ, മുററവുമടിക്കാതെം 

യെത്രയും തിടുശത്തിലെത്തീയ മൈക്കണ്ണിമാ൪ 

എത്രമേല് നിയന്ത്രിച്ചു നിത്തിടുമവരുടെ 

മുശ്ധാമാം കന്റങ്ങളില്ക്കുരവക്കുമൂ൪നാദം! 

തീവണ്ടി കാണാന്വെമ്പിക്കരയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ. 

അയമാരുടെ ചുദ്നും സൂയ്യനും ചുവപ്പിച്ചു. 

ബിീടിയാല് ക്ഷമകേടട ചുട്രെരിക്കുവോ൪, ജയം 

നേടിയ സേനാനികാം പോലെഴും ചെഡ്യൃക്കാര്, 

ഇമകം ജനങ്ങളെ ഭവണ്ട പോല് നിയന്ത്രിച്ചു- 

മിടയില് സമാശ്വസിപ്പിച്ചു മങ്ങിനെ നില്ല്പൂ. 

കണ്ണിന്നു കയ്യ്യാല്ത്തണലേററിയും, വിറയ്ക്കുന്ന 

തൊണ്ടയാല് ചെപ്റ്പുത്തെയെപ്പൊഴും ശകാരിച്ചും 

കാത്തുനില്ലയന്൬ പുത്തന് ക്രത്തുകാണുവാനേറെ 

വേര്പ്പൂനീരൊഴുക്കിയ പണ്ടത്തെയദ്ധ്വാനങ്ങ?ം. 

വിണ്ണിനെക്കുലുക്കുന്ന ശബ്ദുമൊന്നതാ കോം്പൂ; 

കുന്നുകറം കലുങ്കുകളൊക്കെയും തകരുന്നോ? 

മാറിനില്ക്കുവിന്, പരിഭ്രാന്തരാകൊല്ലാ കൊടി- 

ശൂറ ാം പാറിക്കുവിനാക്കവിനാഹമാദിക്കില്! 



4.൧... 

ധൂമദരഖകളതാ വാനിനെത്തഴുകുന്നു 

ഗ്രാമചേതന ചും വിളികേട്ടുണരുന്നും 

ഹാ! നിമിഷങ്ങാംക്കിതുഭവഗമോഴ മുഴ അന്ന 

പാലവും കടന്നാ വിവണ്ടി ദാ, പറക്കുന്നു. 

ആവിയും ചമ്രങ്ങദും പാളവുമവയുടെ 

ദൂവിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച നിര്ഘോഷവും! 

നീമ്മുഃ പാകുന്തു നാദവീ ചികം പാടങ്ങളില് 
നീചമൈതാനങ്ങളില്, കനാടിവാരങ്ങളില്. വ 

അവദഭയാടിട കലനൊന്നിച്ചു പൊങ്ങുന്നെങ്ങു- | 

മഭിമാനത്തില് ഭേരി മുഴക്കും ഹൃുല്സ്സുന്ദങ്ങം. 

മാറിലുൃദടോരായിരമാനകംക്കൊപ്പും കരു. 
ത്തേറിടുമുരുക്കിന്െറ ഭാരങ്ങംപായുമ്പൊഴും, 

ഒററമണ്തരി പാലുമികകീലവയിഃല- 

ഷ്ക്കിറവവീണതാം വേപ്പിന് ശക്തിയത്ഭുതശക്ത'! 

[തിരുനല്ലൂര് കരുണാകരന്. 
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